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KunstGroepBrugge VZW 
Moerkerkse Steenweg 82 

8310 Sint-Kruis 
 

info@kunstgroepbrugge.be 
 

Rekeningnummer: BE25 3630 9757 6582 
 

EXPOlitie 
Tentoonstellingsreglement 

 
 

 
1. Periode en Locatie 
De KunstGroepBrugge VZW organiseert een tentoonstelling onder de titel “EXPOlitie”. Deze 
tentoonstelling gaat door van 19 september 2014 t.e.m. 28 september 2014. De 
tentoonstelling wordt georganiseerd in het voormalig kantoorgebouw van de politie van 
Brugge, gelegen Hauwerstraat 3 te Brugge. 
 
2. Deelnamevoorwaarden 
De tentoonstelling is toegankelijk voor leden van de KunstGroepBrugge VZW. Statutair kan 
iedereen die met beeldende kunst bezig is en die afkomstig, woonachtig of werkzaam is in 
Brugge of directe omgeving lid worden van de KunstGroepBrugge VZW. Wie geen lid is van 
de VZW en voldoet aan de stutaire voorwaarden om lid te worden, kan lid worden mits 
betaling van het lidgeld, zijnde 15 euro. 
 
3. Concept 
Elke kunstenaar krijgt een eigen ruimte in het tentoonstellingsgebouw en kan die gebruiken 
voor het tentoonstellen van zijn/haar werken. Er kan ook als groep ingeschreven worden. De 
bedoeling is om de veelzijdigheid van de beoefening van beeldende kunst in Brugge in kaart 
te brengen. 
 
Bij inschrijving wordt dus ingeschreven als groep of als persoon met de bedoeling om één 
ruimte in het tentoonstellingsgebouw als persoonlijke expositie in te richten. 
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4. Deelnamekosten 
Er wordt een vergoeding gevraagd voor het gebruik van de lokalen als tentoonstellingsruimte. 
Deze vergoeding is afhankelijk van de grootte van het lokaal. Het tentoonstellingsgebouw is 
een kantoorgebouw, ingedeeld in kleinere tot grotere ruimtes, verspreid over 4 verdiepingen. 
De voor tentoonstelling geschikte ruimtes worden onderverdeeld in 5 grootte-klasses: 
  

Klasse  Oppervlakte Aantal Kostprijs 
S 20 m2 – 30 m2 15 € 40 
M 30 m2 – 40 m2 1 € 45 
L 40 m2 – 50 m2 4 € 50 

XL 50 m2 – 70 m2 3 € 55 
XXL 110 m2 – 130 m2 2 € 70 

 
In de deelnamekosten zijn inbegrepen: 
- de huur- en verbruikskosten van de tentoonstellingsruimte 
- de kosten voor gemeenschappelijke publiciteit (affiches, website, media, …) 
- de verzekeringskosten voor gebouw en burgerlijke aansprakelijkheid  
- de organisatie van de vernissage 
- de reinigingskosten aan het gebouw 
 
5. Beschikbare ruimtes 
De meeste ruimtes zijn via één deur toegankelijk en hebben aan één zijde ramen. Er zijn een 
drietal lokalen zonder ramen, die gemakkelijk te verduisteren zijn en geschikt zijn voor 
videoprojectie. De meeste ruimtes zijn rechthoekig van vorm, de grotere ruimtes zijn meestal 
L-vormig. Alle verdiepingen zijn bereikbaar via een lift en via de trappenhall. 
 
De organisatie deelt de ruimtes toe aan de ingeschrevenen na afsluiting van de 
inschrijvingen. Hierbij wordt rekening gehouden met een zo consistent mogelijke opdeling 
van de tentoonstelling en de datum van inschrijving.  
 
6. Inschrijving 
Inschrijving kan enkel mits het invullen van het inschrijvingsformulier. De inschrijvingsperiode 
wordt afgesloten op vrijdag 25 juli 2014. Bij inschrijving geeft de inschrijver of de groep van 
inschrijvers aan welke type ruimte(s) zij ruimte zij wensen te gebruiken, welke type van werk 
zij wensen tentoon te stellen, het curriculum, korte omschrijving van de aard van het werk. 
 
7. Bevestiging deelname en toewijziging ruimtes 
De bevestiging van de deelname en de toewijzing van de ruimtes wordt door de organisatie 
gedaan voor 1 augustus 2014. De inschrijving is pas defintief na ontvangs van het 
verschuldigde inschrijvingsbedrag 
 
In het geval er meer inschrijvingen zouden zijn dan beschikbare ruimtes zal de datum van 
inschrijving bepalen wie al dan niet kan deelnemen. 
 
De toewijzing van de ruimtes gebeurt door de organisatie op basis van kwalitatieve criteria in 
functie van de consistente opbouw van een parcours doorheen het tentoonstellingsgebouw. 
 
Bij toewijzing wordt ook medegedeeld wanneer de toegewezen ruimtes kunnen bezocht 
worden. 
 
8. Opbouw van de tentoonstelling. 
De opbouw van de tentoonstelling gebeurt op volgende dagen: 
 - donderdag 18 september 2014, tussen 14:00 en 22:00 
 - vrijdag 19 september 20014, tussen 14:00 en 18:00 
De exposant is zelf verantwoordelijk voor de opbouw van zijn tentoonstellingsruimte en dient 
hiervoor afspraken te maken met de aanwezige tentoonstellingsverantwoordelijke.  
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9. Toegankelijkheid 
De vernissage van de tentoonstelling is voorzien op vrijdag 19 september tussen 19:30 en 
21:00. 
 
De tentoonstelling is toegankelijk voor het publiek op volgende momenten: 
 - zaterdag 20 september 2014, tussen 10:00 en 18:00 
 - zondag 21 september 2014, tussen 10:00 en 18:00 
 - donderdag 25 september 2014, tussen 14:00 en 18:00 
 - vrijdag 26 september 2014, tussen 14:00 en 21:00 
 - zaterdag 27 september 2014, tussen 10:00 en 18:00 
 - zondag 28 september 2014, tussen 10:00 en 18:00 
 
Elk tentoonstellingslokaal is open, ook bij afwezigheid van de betrokken kunstenaar. 
 
10. Parkeren 
Er is een beperkte parkeeruimte aan het gebouw uitsluitend bedoeld voor laden en lossen. 
De deelnemers wordt er op gewezen dat in de onmiddelijke omgeving enkel parkeren voor 
buurtbewoners toegelaten is. Er zijn evenwel voldoende betaalparkings in de omgeving. 
 
De deelnemers wordt er ook op gewezen dat: 
 - zondag 21 september het autoloze zondag is in Brugge en de onmiddelijke 

omgeving dus niet bereikbaar is met de wagen 
 - zondag 28 september er een brocante-markt doorgaat op het Zand en het 

Beursplein, waardoor ook op die dag de onmiddelijke omgeving niet bereikbaar is 
met de wagen. 

 - op zaterdag 20 en zaterdag 27 september is er markt op het Zand en het Beursplein, 
waardoor ook dan de omgeving niet bereikbaar is met de wagen 

 
11. Aanwezigheid 
De ingeschreven kunstenaars (of een vertegenwoordiger) zijn: 
 - minstens aanwezig op de vernissage 
 - gedurende elk weekend minstens op zaterdag of zondag de volledige 

openingsperiode aanwezig  
 - gedurende minstens één weekdag aanwezig 
 
12. Weigering van werken 
De organisatie behoudt zich het recht om het tentoonstellen van werken die aanstootgevend 
zijn te weigeren. 
 
13. Verzekering 
De organisatie heeft een verzekering burgelijke aansprakelijkheid. Indien de kunstenaar zijn 
werken wenst te verzekeren tegen diefstal of schade dan dient hij daarvoor zelf een 
verzekering af te sluiten. 
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14. Afbouw. 
De tentoonsgestelde werken blijven tentoongesteld tot zondag 28 september 2014, 18:00 
uur.  
 
Afbouw van de tentoonstelling kan op volgende momenten: 
 - zondag 28 september 2014, tussen 18:00 en 21:00 
 - maandag 29 september 2014, tussen 14:00 en 21:00 
 
Voor werken die op de voorziene periode niet afgehaald worden door de kunstenaar of een 
gevolmachtigde dient een vergoeding van 1 euro per werk per werkdag betaald te worden als 
als transport en stockagekost. Werken die na 3 maand niet afgehaald zijn, worden van 
rechtswege eigendom van KunstGroepBrugge VZW.  
 
 
15. Communicatie 
De organisatie staat in voor de communicatie van de tentoonstelling. Deelnemers kunnen zelf 
ook hierover communiceren mits uitdrukkelijke vermelding van: 
 - de medewerking van de stad Brugge aan de tentoonstelling 
 - de organisatie door KunstGroepBrugge VZW 
 
16. Verkoop van werken 
Verkoop van werken tijdens de tentoonstelling is toegelaten, mits de verkochte werken 
tentoongesteld blijven of vervangen worden door een gelijkwaardig werk tot het einde van de 
tentoonstelling. De organisatie vraagt geen percentage op de verkoopprijs. 


